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’’O início no Canindé
Entre 1994 e 1997, Zé Rober-
to ganhou projeção jo-
gando na Portugue-
sa. Em 1996, depois
de migrar da lateral
para o meio, foi um
dos protagonistas
do vice-campeona-
to brasileiro. A Lu-
sa perdeu a final
para o Grêmio por
2 a 0, mesmo pla-
car do jogo de

São Paulo, mas os gaúchos haviam
feito melhor campanha.

Sucesso na Alemanha
A excelente atuação na

Lusa despertou o inte-
resse dos europeus.

Em 1997, ele teve
rápida passagem
pelo Real Madrid e,

em seguida foi para
o Bayer Leverkusen,

no qual iniciou o melhor
período de sua carreira. De-

pois de quatro temporadas, foi para o
Bayern de Munique. Aí, virou ídolo na-
cional e conquistou o tetracampeona-
to. Com 336 jogos, é o segundo estran-
geiro que mais atuou na Bundesliga (o

primeiro é o peruano Claudio
Pizarro). Em 2007, voltou
ao Brasil e conquistou o
Campeonato Paulista
com o Santos (na foto
à esq.). Na Libertado-
res, chegou às semifi-
nais.

Destaque de 2006
A carreira sólida na
Europa foi o impulso
para o sucesso na sele-
ção brasileira. Depois de

ter sido reserva
de Roberto Car-
los em 1998, se

destacou em
2006. Na sele-
ção dos melho-
res do torneio,
foi o único bra-

sileiro seleciona-
do. Hoje, aos 38 anos,

seu nome é novamente lem-
brado pelas boas atuações no
Grêmio, talento, inteligência
e forma física diferenciada.

Zé Roberto, uma lição em campo
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O MELHOR DO

BRASIL
Veterano camisa 10
esbanja um
preparo físico
invejável aos 38 anos
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Como a gente faz para
ter esses “gominhos”
na barriga? Essa foi a
pergunta que Zé Rober-
to ouviu de seus cole-
gas depois de ter tirado

a camisa em sua apresentação oficial
no Grêmio em junho do ano passado.

Os curiosos, todos mais jovens, fi-
caram sabendo que são necessários
500 abdominais diários, além de não
beber e não fumar. Se começarem ho-
je, poderão chegar ao estágio do Su-
per-Zé que, aos 38 anos, tem um por-
centual de gordura de 7%, o mesmo
índice da juventude. “Pratico esses
exercícios há muito tempo, desde
que jogava na Alemanha. Chego an-
tes dos treinos e sempre pratico. Al-
guns também estão me seguindo.”

No caso de Zé, quem vê cara (e os
gominhos) vê o coração. A exemplo
do abdômen, o camisa 10 do Grêmio
também cuida do espírito. Foi assim
desde a infância sofrida na Vila Ra-
mos, zona leste de São Paulo.

A casa de Zé Roberto e seus cinco
irmãos era a única que não tinha por-
tão e as janelas tinham remendos
com pedaços de madeira. O telhado
era um zagueiro que não dava conta
das habilidosas pingueiras. De dia, os
meninos catavam lata, cobre e pape-
lão para vender no ferro-velho e, com
a renda, compravam bolachas. O al-
moço era arroz com ovo, o máximo
que a dona Maria Andrezina da Silva
conseguia colocar na mesa com os
dois empregos. Uma vez, um dos ir-
mãos queimou a boca ao tentar co-
mer gengibre pensando que pudesse
substituir uma batata. O pai? Bebia.
E, quando bebia, ficava violento.

Fogos de artifício imaginários ex-
plodiam na cabeça do menino quan-
do um dos amigos o convidava para ir
para casa. Sabia que conseguiria filar
a boia. O próprio meia reconhece que
foi por milagre que não virou assal-
tante, viciado ou traficante. Era o fu-
tebol que o fazia esquecer da vida.

Sem mistura. Dona Andrezina co-
meçou a ouvir as pessoas falando que
Zé jogava bem e resolveu fazer o gosto
do menino. Tirou o dinheiro da mistu-
ra para pagar a passagem de dois ôni-
bus e metrô para o menino treinar no
Pequeninos do Jockey, clube amador
quealcançou grandeprestígio nofute-
bol europeu graças aos títulos nas ca-
tegorias juvenis na década de 90 e que
tenta entrar no Guiness por causa dos
220 troféus. “Hoje, ainda me emocio-
no com os sonhos de algumas mães”,
conta Zé.

A medida da importância de Zé Ro-
berto para o Pequeninos está na sau-
dação do fundador e presidente José
Guimarães Junior. Antes de mais na-
da, ele manda. “O Zé faz aniversário
no dia 6 de julho”, diz o septuagená-
rio, com a memória nos trinques. E a
língua também. “Ele é um dos orgu-
lhos da minha vida.”

Com o dinheiro das rifas que a mãe
organizava e dos empréstimos a per-
der de vista feito com familiares, o

menino treinava, mas sabia que o fu-
tebol estava na corda bamba. Aos 16,
desistiu e foi cortador de carne e offi-
ce boy. A mãe foi mais insistente que
ele e arrumou duas peneiras, uma de-
las na Portuguesa. E o resto já está na
enciclopédia do futebol.

Participou do melhor time da histó-
ria do clube, vice-campeão brasileiro
em 1996 e está na seleção de todos os
tempos escalada pela própria Lusa.
Em 1997, voou para a Europa e jogou
oito anos na Alemanha, no Bayer Le-
verkusen e no Bayern de Munique.
Virou ídolo. Em 2007, voltou ao Bra-
sil e foi campeão paulista com o San-
tos. Resistiu aos apelos da diretoria
para renovar o contrato e foi para o
Hamburgo. É o segundo estrangeiro
que mais atuou na Bundesliga (o pri-
meiro é o peruano Claudio Pizarro).

“Muitos veículos de comunicação
pedem entrevistas. Na semana passa-
da, pediram um depoimento sobre
os 50 anos do Campeonato Alemão
pela importância que eu represento
para essa história. Fico orgulhoso”.

Escritor. Faltou falar do livro. Sim,
o jogador já virou escritor. Sua vida
virou o livro Um sonho para a vida na
Alemanha. E, no Brasil, virou Colhen-
do frutos em terra seca, cujo título foi
sugestão da mulher, Luciana.

Quando a reportagem do Estado
foi adquirir o livro, em uma loja espe-
cializada no centro de São Paulo, o
volume estava com 80% de descon-
to. “Eles imprimiram bastante”, ex-
plica a atendente, justificando os seis
mil volumes da primeira edição.

“A publicação foi importante para
a Central Gospel, porque o livro apre-
senta uma linda história de supera-
ção. Seu testemunho tem causado
grande impacto de fé”, afirma o ge-
rente editorial Gilmar Chaves.

A terra seca não parou de dar fru-
tos. Depois de ter sido reserva de Ro-
berto Carlos na Copa de 1998, foi pro-
tagonista em 2006 como o único bra-
sileiro da seleção daquele Mundial,
feita pela Fifa. Zé confessa que não
fica na expectativa pelas convoca-
ções da seleção e só pensa jogo a jogo.

Só para recuperar um fio que ficou
solto lá atrás: os amigos contam que
o inevitável acerto de contas com o
pai, que tentou se reaproximar, acon-
teceu recentemente. Zé Roberto
montou uma carpintaria para o pai,
mas não quis tentar reatar a amizade.

Zé Roberto é evangélico fervoroso,
mas está atento às “coisas do mun-
do”. Seu filme preferido, por exem-
plo, é À Procura da Felicidade, aquele
em que Will Smith come o pão que o
diabo amassou – não gengibre – co-
mo um pai solteiro que chega a dor-
mir na rua como o filho, mas não per-
de a esperança. “Ele consegue o obje-
tivo sem passar por cima de nin-
guém. É preciso valorizar isso. Por
ser uma história real, também nos dá
esperança de ir atrás dos nossos so-
nhos”, analisa o craque.

Zé entregou o final do filme com
Will Smith, mas isso é o de menos:
quando ele fala, mostra que não é só
abdômen que foi bem trabalhado nes-
ses anos e anos de carreira...

“

Perfil✽

Tenho medo de altura.
Quando entro no avião,
sempre me dá um pouco
de desespero, mas voar
faz parte da profissão

Maior sonho? Eu realizei
quase todos os meus
grandes projetos. Mas
vamos continuar
sonhando. Sempre
temos algo a fazer
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Fotos e vídeo. Veja os melhores
lances da carreira do craque

estadão.com.br

Só ficava ansioso com as
convocações para a
seleção brasileira no
início, quando comecei a
ser chamado. Agora, já
passei dessa fase. Eu só
penso no próximo jogo
com o Grêmio.

Tenho o projeto de
continuar minha
fundação quando
terminar a carreira

● Libertadores
Vanderlei Luxemburgo foi o principal
responsável pela contratação do meia,
peça-chave no torneio sul-americano.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 mar. 2013, Esportes, p. E8.




